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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Η Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων του Εθνικού 

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ανέλαβε την Αξιολόγηση του 

Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου καθορίστηκαν οι προδιαγραφές 

της αξιολόγησης ενώ η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΙΕΑΔ1 σχεδίασε τη μεθοδολογία του 

έργου. Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης που 

αφορά στους Συντονιστές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, θα γίνει 

αναφορά στα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας2 του συγκεκριμένου έργου.  

Στόχος της αξιολόγησης των «Σχολικών Γευμάτων» είναι η ανάδειξη των θετικών 

και αρνητικών πλευρών του συγκεκριμένου προγράμματος, σχετικά με τους στόχους που 

είχαν τεθεί στο πρόγραμμα. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης αποτελεί η βελτίωση του 

προγράμματος σε μελλοντικές εφαρμογές. Κρίθηκε σκόπιμο η διερεύνηση των στοιχείων 

αυτών να γίνει συλλέγοντας δεδομένα από όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα: 

αναδόχους, μαθητές, γονείς, διδακτικό προσωπικό και δημόσιους λειτουργούς, που 
                                                           
1 Μια από τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης του ΕΙΕΑΔ είναι η μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση 
έργων κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής ανατέθηκε και η συγκεκριμένη μελέτη. 
2 Στη συνολική έκθεση αξιολόγησης για τα «Σχολικά Γεύματα» θα γίνει εκτενέστερη παρουσίαση της 
μεθοδολογίας του έργου. 
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συμβάλλουν στη λειτουργία του προγράμματος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 

σχεδιάστηκαν διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία και καθορίστηκε κάθε φορά ο 

κατάλληλος τρόπος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Σε όλες τις περιπτώσεις η 

συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τρόπο που διασφαλίζει την 

εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα και τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας 

των συμπερασμάτων που εξάγονται.  

Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη επιμέρους έκθεση του συνολικού έργου της 

αξιολόγησης και αφορά την αποτύπωση των απόψεων των Συντονιστών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Οι Συντονιστές των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων 

του Υπουργείου Παιδείας συνεργάζονται με τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους και τον 

ΟΠΕΚΑ, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος των Σχολικών 

Γευμάτων. Οι Συντονιστές εμπλέκονται στο πρόγραμμα τόσο στην προετοιμασία της 

λειτουργίας του προγράμματος, αποστέλλοντας τον αριθμό των μαθητών ανά σχολική 

μονάδα καθώς και τις τυχόν αλλεργίες/δυσανεξίες των μαθητών, όσο και στην φάση του 

ελέγχου της συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα.  

Για τη συλλογή των δεδομένων των συντονιστών σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο, 

που απευθύνθηκε στους Συντονιστές του σχολικού έτους 2017-2018 και τους Συντονιστές 

του σχολικού έτους 2018-2019. Στην περίπτωση που κάποιος Συντονιστής συμμετείχε και 

στα δύο σχολικά έτη απάντησε το ερωτηματολόγιο μία φορά. Ένα από τα προβλήματα 

που αντιμετωπίσαμε στη συλλογή των δεδομένων για την ομάδα των Συντονιστών ήταν 

ότι δεν υπήρχαν ατομικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συντονιστών σε περιπτώσεις που 

περισσότεροι του ενός Συντονιστές είχαν οριστεί ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο ανά διεύθυνση 

ακόμα και αν υπήρχαν περισσότεροι συντονιστές. Η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο ήταν 

ασφαλώς προαιρετική. Έγινε βέβαια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των 

απαντήσεων, παροτρύνοντας τους Συντονιστές να συμμετάσχουν στην έρευνα, ώστε να 

διασφαλιστεί η αξιοπιστία των συμπερασμάτων. Απεστάλησαν 46 ερωτηματολόγια και 
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ελήφθησαν 30 απαντήσεις, δηλαδή το ποσοστό ανταπόκρισης ανέρχεται στο 65%, το 

οποίο θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό.  

Η έρευνα των συντονιστών πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον 

Μάρτιο του 2020. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό 

εργαλείο “Survey Monkey”.  Με τη χρήση του εργαλείου αυτού αποστέλλεται το 

ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά στους υποψήφιους συμμετέχοντες της έρευνας και στη 

συνέχεια αποθηκεύονται ανώνυμα οι απαντήσεις τους. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε είχε τρεις ενότητες και συνολικά 11 ερωτήσεις. Οι περισσότερες 

ερωτήσεις ήταν «κλειστού τύπου» αλλά υπήρχαν και ορισμένες ερωτήσεις «ανοιχτού 

τύπου», όταν απαιτούνταν η συλλογή σχολίων από τους συμμετέχοντες. Η πρώτη ενότητα 

αφορά τα χαρακτηριστικά των Συντονιστών, η δεύτερη ενότητα τη γενική αξιολόγηση του 

προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων και η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται σε ειδικά 

θέματα του έργου των Συντονιστών στο πρόγραμμα. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου απαιτούσε περίπου 7 λεπτά. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η οποία βασίζεται στην 

αποτύπωση των απαντήσεων. Στη συνέχεια του κειμένου παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα ανά ερώτηση ή ενότητα. Στην τελική ενότητα γίνεται η σύνοψη των 

αποτελεσμάτων και εξάγονται κάποια γενικότερα συμπεράσματα από τη σύνθεση των 

επιμέρους απαντήσεων.  

 

Ενότητα Α: Το προφίλ των Συντονιστών 

Με την πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου καταγράφεται το προφίλ των Συντονιστών, 

εστιάζοντας στο φύλο, την ηλικία, την εμπειρία τους στη θέση εργασίας τους και την 

περίοδο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν φαίνεται ότι 

οι Συντονιστές είναι πιο συχνά γυναίκες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνω των 
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50 ετών, έχουν πολύ μεγάλη εργασιακή εμπειρία (και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) και η πλειοψηφία αυτών συμμετείχε και στους δύο κύκλους λειτουργίας του 

προγράμματος που αξιολογούνται με την παρούσα έρευνα. Τα χαρακτηριστικά των 

Συντονιστών αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις απόψεις τους, καθώς είναι έμπειροι 

εργασιακά και είχαν συστηματική επαφή με το πρόγραμμα. Ακολουθούν αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά για κάθε ερώτημα.  

 

Γράφημα 1.  

Φύλο Συντονιστών 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 2. 

Ηλικία Συντονιστών 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 3. 

Έτη εργασίας στην παρούσα Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 4. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

 

Ενότητα Β: Αξιολόγηση του προγράμματος των Σχολικών 

Γευμάτων 

Ζητήθηκε από τους Συντονιστές να αξιολογήσουν το πρόγραμμα συνολικά και ως προς 

οκτώ επιμέρους παραμέτρους, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 

αντιστοιχεί στην πιο αρνητική αξιολόγηση και το 5 στην πιο θετική. Οι παράμετροι που 

διερευνήθηκαν ήταν οι εξής: 

 Συνολική αξιολόγηση 

 Διαιτολόγιο ημερήσιου προγράμματος 

 Διαιτολόγιο ανά εξάμηνο 

 Ποσότητα γεύματος 

 Διαδικασία συσκευασίας 
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 Διαδικασία μεταφοράς 

 Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς 

 Αποδοχή του προγράμματος από τη σχολική κοινότητα 

 Νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφει το έργο των Συντονιστών 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, φαίνεται ότι η αξιολόγηση του προγράμματος και 

των επιμέρους παραμέτρων του είναι θετική ή πολύ θετική από την πλειοψηφία των 

Συντονιστών. Αρνητική αξιολόγηση γίνεται από λίγους Συντονιστές μόνο για την 

ποσότητα του γεύματος, τη συσκευασία και το νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφει το 

έργο τους. Και για αυτές όμως τις επιμέρους παραμέτρους η συντριπτική πλειοψηφία 

των Συντονιστών έχει θετική αξιολόγηση. Ακολουθεί ένα γράφημα για το ερώτημα 

συνολικά και επιμέρους γραφήματα για τις υπό-ενότητες του ερωτήματος.  

 

Γράφημα 5.  

Αξιολόγηση διαφόρων παραμέτρων του προγράμματος Σχολικά Γεύματα 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 



Αξιολόγηση Σχολικών Γευμάτων – Έρευνα Συντονιστών Υπουργείου Παιδείας 

 

10 

 

Γράφημα 6. 

Συνολική αξιολόγηση 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 7. 

Διαιτολόγιο ημερήσιου προγράμματος 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 8.  

Διαιτολόγιο εξαμήνου 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 9. 

Ποσότητα γεύματος 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 10. 

Διαδικασία συσκευασίας 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 11. 

Διαδικασία μεταφοράς 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 12. 

Επικοινωνία με τους φορείς 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 13. 

Αποδοχή του προγράμματος από την σχολική κοινότητα 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 14. 

Νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφει το έργο των Συντονιστών 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

 

Ενότητα Γ: Ειδικά θέματα του έργου των Συντονιστών στο 

πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων 

Με την τρίτη ενότητα του έρευνας εξετάζονται ορισμένα ειδικά θέματα που αφορούν στο 

έργο των Συντονιστών. Συγκεκριμένα, ζητείται από τους Συντονιστές να αναφέρουν τον 

χρόνο εργασίας που αφιερώνουν στο πρόγραμμα, να αξιολογήσουν τη διαδικασία 

παραλαβής και ελέγχου των παραστατικών του προγράμματος και το θεσμικό πλαίσιο του 

προγράμματος.  

 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται ότι οι Συντονιστές ασχολούνται κατά 

μέσο όρο 10 ώρες εβδομαδιαία με το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Οι Συντονιστές 

ερωτήθηκαν αν λαμβάνουν σε εβδομαδιαία βάση τα εβδομαδιαία πρακτικά και τα σχετικά 

παραστατικά από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων. Οι απαντήσεις στο 
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ερώτημα αυτό εμφανίζονται μοιρασμένες: λίγοι παραπάνω από τους μισούς Συντονιστές 

λαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα σε εβδομαδιαία βάση. Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με την 

ορθότητα και πληρότητα των παραστατικών, φαίνεται ότι παρατηρούνται αρκετά 

προβλήματα σχετικά με το θέμα αυτό, που αφορούν κάποιες φορές μικρό αριθμό 

σχολικών μονάδων και σε άλλες περιπτώσεις μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων. Παρά τα 

προβλήματα που παρατηρούνται στον τομέα αυτό, οι Συντονιστές στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία υποστηρίζουν ότι το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα επαρκεί για τη 

συγκέντρωση και τον έλεγχο των πρακτικών και των σχετικών παραστατικών των 

σχολικών μονάδων.  

 Από τους Συντονιστές ζητήθηκε η άποψή τους σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του 

προγράμματος τις δύο σχολικές περιόδους: 2017-2018 και 2018-2019. Το 23% αδυνατεί 

να συγκρίνει τα δύο θεσμικά πλαίσια γιατί γνωρίζει μόνο αυτό της περιόδου που 

συντόνιζε. Το 15% θεωρεί ότι το πιο πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο είναι χειρότερο, το 27% 

ότι παραμένει το ίδιο και το 35% θεωρεί ότι το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο είναι 

βελτιωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο. Συμπληρωματικά, το 73% των Συντονιστών 

πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ώστε να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικό το πρόγραμμα.  Από τους Συντονιστές ζητήθηκε επίσης να καταγράψουν 

τα σχόλιά τους σχετικά με τις αλλαγές που θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν για να γίνει 

περισσότερο αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Ακολουθούν πίνακας, γραφήματα και τα 

σχόλια που καταγράφηκαν για τα θέματα αυτά.  
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Πίνακας 1. 

Ώρες απασχόλησης Συντονιστών στο πρόγραμμα 

 

 

Αριθμός 

Απαντήσεων 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Πόσες ώρες 

ασχολείστε κατά μέσο 

όρο την εβδομάδα για 

το πρόγραμμα των 

"Σχολικών Γευμάτων"; 

27 2 25 9,78 6,554 

      

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

 

Γράφημα 15. 

Εβδομαδιαίες ώρες ασχολίας των Συντονιστών για το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 16. 

Εβδομαδιαία παραλαβή πρακτικών και παραστατικών  

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 17. 

Κατά πόσον επαρκεί το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα για την συγκέντρωση και έλεγχο 

πρακτικών και παραστατικών 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 18. 

Σύγκριση θεσμικού πλαισίου 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 19. 

Αναγκαιότητα αλλαγών στο πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Από τους Συντονιστές ζητήθηκε να αναφέρουν τυχόν σχόλια για τη βελτίωση του 

προγράμματος. Καταγράφηκαν σημαντικές παρατηρήσεις από τους Συντονιστές. Τα 

σχόλια που έγιναν αφορούν την επέκταση του προγράμματος, την αυστηριοποίηση της 

λειτουργίας του προγράμματος ώστε να αποφύγουμε την σπατάλη γευμάτων και πόρων, 

την ψηφιοποίηση διαδικασιών και γενικότερα την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος 

και αλλαγές στο μενού και τη συσκευασία των γευμάτων. Ακολουθεί η αναλυτική 

καταγραφή των σχολίων που έγιναν από τους Συντονιστές. 

Προτεινόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα: 

 «Τα γεύματα, εκτός από τις ήδη ενταγμένες σχολικές μονάδες, να δίνονται 

υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές των ολοήμερων  τμημάτων κατόπιν 

Υπεύθυνης Δήλωσης επιθυμίας των γονέων και κηδεμόνων τους.  Να δοθεί η 

αρμοδιότητα στους Συλλόγους Διδασκόντων ή στις Επιτροπές Παραλαβής  να 

αναιρούν την ένταξη στο πρόγραμμα μαθητών που κατ’ επανάληψη αρνούνται  να 

παραλάβουν το γεύμα τους ή τρώνε επιλεκτικά κάποια γεύματα, αφού εξαντλήσουν 

κάθε περιθώριο  με διάλογο, προτροπές και νουθεσίες προς αυτούς τους μαθητές 

και με έγκαιρη ενημέρωση και  προειδοποίηση των γονέων και κηδεμόνων τους.» 

 «1.Σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες. 2. Ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών 

εγγράφων από τις σχολικές μονάδες. 3. Απευθείας υποβολή των εγγράφων από τις 

σχολικές μονάδες σε online σύστημα διαχείρισης, 4. Βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων γευμάτων.» 

 «Ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του προγράμματος.» 

 «Αλλαγές στη συσκευασία και στην αύξηση των γευμάτων έτσι ώστε να καλύπτει 

το σύνολο των σχολικών μονάδων του οικείου δήμου.» 

 «Αλλαγή στο διαιτολόγιο με πρόβλεψη για τους Μουσουλμανόπαιδες (όχι χοιρινό). 

Επέκταση του προγράμματος και σε σχολεία των άλλων δήμων. Αξιολόγηση της 

ποιότητας των γευμάτων και των υπηρεσιών των προμηθευτών.» 

 «Έγκαιρη προειδοποίηση σε κενά διακοπών ή αργιών. Τροποποίηση μενού. 

Διατροφική διαφοροποίηση ενίοτε.» 
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 «Να αλλάξει η συσκευασία των γευμάτων ώστε να μην προκαλούνται μεγάλοι όγκοι 

σκουπιδιών. Να απαιτηθεί να καταθέτουν οι γονείς αντίγραφο της φορολογικής 

δήλωσης ώστε το πρόγραμμα να στηρίζει παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη.» 

 «Να ενταχθούν στο πρόγραμμα το σύνολο των σχολείων / να εξυπηρετούν το 

πρόγραμμα ανάδοχες εταιρίες που έχουν έδρα τον νομό,  έτσι ελαχιστοποιείται η 

απόσταση και διασφαλίζεται ποιότητα.» 

 «Να επεκταθεί σε νέους δήμους και νέες σχολικές μονάδες, ώστε να εδραιώνεται το 

αίσθημα της ισότητας και ισονομίας.» 

 «Να μην πραγματοποιούνται αλλαγές στον αριθμό των γευμάτων κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος, δυσχεραίνει το έργο μας, να υπάρχει συνεργασία Υπουργείου 

Παιδείας και Υπουργείου Εργασίας (ειδικά φέτος άλλη φόρμα έστειλε το Παιδείας 

άλλη ο ΟΠΕΚΑ για την καταχώρηση των παραστατικών).» 

 «Να υπάρχει κοινή ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος για όλους τους νομούς. 

Μέχρι αυτή την ημερομηνία να έχουν διευθετηθεί όλες οι ενστάσεις από τις 

αναδόχους εταιρείες.» 

 «Περισσότερος χρόνος για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των πρακτικών 

παραλαβής από την πλευρά των σχολικών μονάδων και των επιτροπών 

παραλαβής. Απροειδοποίητος έλεγχος των προσφερόμενων μερίδων από άλλον 

κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, πέραν των σχολείων.» 

 «Ποικιλία στο μενού, περιορισμός πλαστικού στις συσκευασίες.» 

 «Πρέπει να συμμετέχουν όλα τα σχολεία και μόνο οι μαθητές που φοιτούν στο 

ολοήμερο σχολείο.» 

 «Προσπάθεια διατήρησης σταθερής ποιότητας των γευμάτων σε όλη την χρονική 

περίοδο εφαρμογής του προγράμματος.» 

 «Στο χρονικό διάστημα συγκέντρωσης και ελέγχου των παραστατικών- βελτίωση 

υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία.» 

 «Τροποποίηση του διαιτολογίου, υποχρέωση της εταιρίας για εναλλαγή σαλάτας 

(όχι κάθε μέρα λάχανο) και τύπων γευμάτων όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο, 

καλύτερο κουβέρ.» 
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Ενότητα Δ: Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς 

Η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της συνεργασίας των Συντονιστών 

με τους λοιπούς εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα. Με την ενότητα αυτή ολοκληρώνεται το 

ερωτηματολόγιο και καταγράφονται και τα συμπληρωματικά σχόλια των Συντονιστών 

για το πρόγραμμα.  

 Οι απαντήσεις που δίνονται για τη συνεργασία με τους διάφορους εμπλεκόμενους 

στο πρόγραμμα δείχνουν ότι Συντονιστές αξιολογούν με πολύ θετικό τρόπο τη συνεργασία 

τους με αυτούς. Οι θετικότερες αξιολογήσεις καταγράφονται για την Διεύθυνση 

Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η πιο αρνητική 

αξιολόγηση αφορά τη συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.3  

Από τους Συντονιστές ζητήθηκε να καταγράψουν τυχόν θετικά και αρνητικά 

σχόλια για όλους τους άλλους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα. Για τις Επιτροπές 

Παραλαβής των Σχολικών Μονάδων σημειώνεται αφενός η προσπάθεια των διδασκόντων 

να επιλύσουν τα όποια προβλήματα εμφανίζονται και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των 

Συντονιστών αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, κυρίως στο θέμα του ποιοτικού 

ελέγχου, που παρότι προβλέπεται δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες 

και τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολείων. Για τους αναδόχους καταγράφονται αρκετά 

θετικά σχόλια που δείχνουν την ομαλή ροή του προγράμματος και λίγα αρνητικά που 

εστιάζονται κυρίως στη δυσκολία αλλαγών και στην έλλειψη ποικιλίας στο μενού. 

Εξαιρετικά θετικά είναι τα σχόλια που καταγράφονται για τη Διεύθυνση Κοινωνικών 

Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ ενώ τα λίγα αρνητικά σχόλια που καταγράφονται αφορούν 

γραφειοκρατικά ζητήματα. Εξίσου θετικά είναι και τα σχόλια που επισημαίνονται για τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας. Τα σχόλια για την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας είναι περισσότερο ανάμεικτα. Καταγράφονται θετικά 

σχόλια που αφορούν στη συνεργασία και στην επικοινωνία αλλά και προβλήματα 

                                                           
3 Για όλους τους φορείς η συνεργασία αξιολογείται από την πλειοψηφία ως εποικοδομητική ή πολύ 
εποικοδομητική. Το ίδιο ισχύει και για την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. Απλώς δεν είναι 
τόσο θετική η αξιολόγηση για τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη διεύθυνση όσο για τη συνεργασία με τους 
υπόλοιπους φορείς.  
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επικοινωνίας, συνεργασίας και ετοιμότητας σε σχέση με το πρόγραμμα. Η αντίφαση αυτή 

που παρατηρείται σχετικά με το Υπουργείο Παιδείας ενδεχομένως να συνδέεται με 

διαφορές σε χωρικό επίπεδο σε σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος των Σχολικών 

Γευμάτων. Ακολουθούν τα γραφήματα και τα αναλυτικά σχόλια για τις επιμέρους 

ερωτήσεις.  

Γράφημα 20. 

Αξιολόγηση συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 21. 

Αξιολόγηση της συνεργασίας με τις Επιτροπές Παραλαβής των Σχολικών Μονάδων 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 22. 

Αξιολόγηση της συνεργασίας με τους αναδόχους παρασκευής και προμήθειας των 

γευμάτων 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 23. 

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (σχολικό έτος 2017-2018) 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Γράφημα 24.  

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ (σχολικό έτος 2018-

2019) 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 
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Γράφημα 25. 

Συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Πηγή: Έρευνα Συντονιστών Σχολικών Γευμάτων, 2019-2020, ΕΙΕΑΔ. 

Θετικά σχόλια για τις Επιτροπές Παραλαβής 

 «Άμεση ανταπόκριση στη διόρθωση λαθών. Καλή συνεργασία. Εκτελούν με 

υπευθυνότητα το έργο τους». 

 «Άμεση επαφή και συνεννόηση, άμεση επικοινωνία, διάθεση συνεργασίας». 

 «Αμεσότητα, προθυμία και καλή επικοινωνία». 

 «Άριστη συνεργασία και επικοινωνία με τις τριμελείς επιτροπές αλλά και τον 

ανάδοχο.» 

 «Αρμονική συνεργασία».  

 «Επικοινωνία». 

 «Η άμεση ανταπόκριση στη διόρθωση πρακτικών εάν απαιτείται». 

 «Η υλοποίηση του προγράμματος σχολικά γεύματα βασίζεται μόνο και μόνο στην 

ευαισθησία τόσο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας όσο και του συλλόγου 

διδασκόντων, οι οποίοι παραμερίζουν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, για να 
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μπορούν οι μαθητές τους να έχουν φαγητό, αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο 

που διανύει η χώρα μας».  

 «Η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών στις Επιτροπές Παραλαβής». 

 «Οι παρατηρήσεις μας διορθώνονται άμεσα, αξιόπιστη παραλαβή και διανομή 

γευμάτων, υπευθυνότητα λειτουργίας του προγράμματος». 

 «Ομαλή διεξαγωγή προγράμματος». 

 «Πολύ καλή επικοινωνία, πολύ καλή συνεργασία, προσπάθεια βελτίωσης». 

 «Συνεργασία μελών επιτροπής». 

 «Συντονισμένες προσπάθειες μηνών έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα ούτως ώστε 

να μειωθούν τα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος». 

 «Υπευθυνότητα ως προς την παραλαβή και διαχείριση». 

 

Αρνητικά σχόλια για τις Επιτροπές Παραλαβής 

 «Αποστολή λανθασμένων πρακτικών». 

 «Αρχική άρνηση εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στις Επιτροπές Ελέγχου». 

 «Δεν γίνεται ενδελεχής έλεγχος από τις Επιτροπές Παραλαβής». 

 «Επικοινωνία – ανταπόκριση». 

 «Η έλλειψη συνεννόησης με κάποιες σχολικές μονάδες, δεν διαβάζουν τις 

εγκυκλίους και τα ενημερωτικά σημειώματα με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 

έγκαιρη αποστολή ή στον επανέλεγχο των παραστατικών, καθώς και στην έλλειψη 

ενημέρωσης των γονέων για το πρόγραμμα». 

 «Καθυστέρηση στην κατάθεση πρακτικών – δελτίων αποστολής». 

 «Καθυστέρηση παράδοσης παραστατικών». 

 «Κάποιες σχολικές μονάδες καθυστερούν να φέρουν τα πρακτικά και 

παραστατικά». 

 «Λάθη και παραλείψεις κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και ελέγχου των 

πρακτικών παραλαβής και των δελτίων αποστολής». 
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 «Μη αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών των Επιτροπών Παραλαβής για τον ποιοτικό 

έλεγχο. Στελέχωση των επιτροπών από λιγότερα μέλη αναλόγως με την 

οργανικότητα του σχολείου». 

 «Μη έγκαιρη αποστολή των πρακτικών και παραστατικών». 

 «Προσοχή στη συμπλήρωση στοιχείων στα πρακτικά παραλαβής». 

 «Τα σχολικά γεύματα έχουν προσθέσει πολλά προβλήματα τόσο στη λειτουργία 

των Σχολικών Μονάδων όσο και στο σύλλογο διδασκόντων: οι σχολικές μονάδες 

δεν διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και το απαραίτητο προσωπικό που θα 

προετοιμάσει την εστίαση». 

 «Οι εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί στο να είναι οι υπεύθυνοι για τον ποιοτικό έλεγχο 

των γευμάτων γιατί δεν είναι οι πλέον αρμόδιοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να 

κάνουν τον συγκεκριμένο έλεγχο των γευμάτων. Επίσης είναι αρνητικοί στο να 

παίζουν το ρόλο του τραπεζοκόμου που δεν είναι καθόλου στα καθήκοντά τους. 

Τέλος οι κείμενες διατάξεις δεν ορίζουν σαφώς την ποσότητα και το βάρος κάθε 

γεύματος. Η Επιτροπή Παραλαβής θα μπορούσε να απαρτίζεται και από γονείς των 

μαθητών, που το επάγγελμά τους θα βοηθούσε να γίνει καλύτερα ο ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος των γευμάτων (σεφ, διατροφολόγοι, παιδίατροι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, κ.λπ.)».  

Θετικά σχόλια για τους Αναδόχους 

 «Άμεση ανταπόκριση». 

 «Άμεση ανταπόκριση»4. 

 «Άμεση ενημέρωση, διασταύρωση στοιχείων, επικοινωνία για οποιαδήποτε 

θέμα έχει παρουσιαστεί και φιλική αντιμετώπιση σε ό,τι σχετίζεται με τη 

λειτουργία του προγράμματος». 

 «Άμεση επαφή και συνεννόηση». 

 «Άμεση επικοινωνία και διεκπεραίωση τυχόν προβλημάτων».  

 «Άμεσος, άριστος επαγγελματίας με ήθος και ευγένεια». 
                                                           
4 Τα σχόλια αναφέρονται όπως ακριβώς έχουν γίνει από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Όταν ένα σχόλιο 
εμφανίζεται περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει γιατί έχει καταγραφεί από περισσότερους ερωτώμενους.  
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 «Ανταποκρίνονται άμεσα σε οτιδήποτε τους ζητηθεί».  

 «Αποτελεσματικότητα – αρμονική συνεργασία». 

 «Άριστη συνεργασία». 

 «Άψογη συνεργασία». 

 «Είναι συνεργάσιμοι, ανταποκρίνονται άμεσα στο να διορθωθούν λάθη και 

παραλείψεις». 

 «Επικοινωνία -συνεργασία». 

 «Επικοινωνία, διάθεση για περαιτέρω βελτίωση παραλείψεων – ατελειών, 

ευγένεια, συνέπεια». 

 «Η συνεχής επικοινωνία για την επίλυση των προβλημάτων και τα δύο σχολικά 

έτη (διαφορετικοί ανάδοχοι). Δεν παρατηρήθηκε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, 

έγκαιρη παράδοση γευμάτων, κανονικές θερμοκρασίες, μικροπροβλήματα 

σχετικά με την ποσότητα αλατιού που παραπέμπουν στην υποκειμενική 

αντίληψη μελών των επιτροπών παραλαβής περί αλμυρού».  

 «Καλή επικοινωνία, γρήγορη επίλυση προβλημάτων». 

 «Όλα καλά!!!» 

 «Πολύ καλή συνεργασία». 

 «Προθυμία επικοινωνίας, έγκαιρη παράδοση, αξιόπιστα στοιχεία δελτίων 

αποστολής». 

 «Προσπάθεια βελτίωσης». 

 «Προσπαθούν να είναι συνεπείς στις ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές 

των γευμάτων. Είναι συνεπείς ως προς το χρόνο παράδοσης των γευμάτων και 

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα γεύματα με τις αλλεργίες -δυσανεξίες». 

 «Συνέπεια ως προς την ώρα παράδοσης και τον αριθμό γευμάτων, συνεργασία 

και επικοινωνία». 
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Αρνητικά σχόλια για τους Αναδόχους 

 «Άρνηση αποδοχής στις περιπτώσεις που εντοπίζονται προβληματικές 

συσκευασίες (με έντομα, σκουλήκια, χαλασμένα τρόφιμα)». 

 «Αρνητικά στοιχεία έχουν διαπιστωθεί στη συνεργασία με τις σχολικές 

μονάδες».  

 «Δεν δέχονται εύκολα τις παρατηρήσεις των επιτροπών για τυχόν αστοχίες, 

τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των γευμάτων». 

 «Διαφορετική αντίληψη στην υλοποίηση κάποιων τομέων του προγράμματος με 

αποτέλεσμα την πίεση τόσο στις σχολικές μονάδες όσο και στους Συντονιστές». 

 «Δυσκολία αλλαγής μενού που δεν ικανοποιεί τη σχολική κοινότητα». 

 «Έλλειψη ποικιλίας στο μενού». 

 «Ελλιπής επικοινωνία». 

 «Η μη συνεχής συνεργασία με επιτυχημένους αναδόχους». 

 «Περισσότερη προσοχή στην παρασκευή γευμάτων». 

 «Ποιότητα γευμάτων». 

 

 

Θετικά σχόλια για τον ΟΠΕΚΑ 

 «Άμεση ανταπόκριση». 

 «Άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματά μας». 

 «Άμεση επαφή και συνεννόηση». 

 «Άμεση επικοινωνία/ επεξήγηση, διερεύνηση και επίλυση θεμάτων». 

 «Άμεση επικοινωνία. Μεγάλη διάθεση για λύση των προβλημάτων όπου και όταν 

προκύπτουν. Άριστη συνεργασία με τις υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος». 

 «Άμεση και αποτελεσματική στήριξη». 

 «Αμεσότητα, καλή συνεργασία, καλή επικοινωνία». 

 «Άριστη επικοινωνία». 

 «Άριστη συνεργασία». 
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 «Άριστοι στη συνεργασία, αποτελεσματικοί και ουσιώδεις». 

 «Αρμονική συνεργασία». 

 «Άψογη η συνεργασία μας, η βοήθεια που μας παρέχουν είναι εξαιρετική καθώς και 

η λεπτομερής καταγραφή θεμάτων που μας δίνουν άμεσες λύσεις σε ό,τι προκύψει. 

Εξαιρετικοί συνεργάτες».  

 «Δίνονται πρόθυμα οδηγίες, επεξηγήσεις για διορθώσεις, άψογη συνεργασία με τις 

υπαλλήλους».  

 «Έγκαιρη και άμεση επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών για βελτίωση 

συνεργασίας».  

 «Είναι πολύ συνεργάσιμοι, εκτελούν άρτια το έργο τους, απαντούν άμεσα στα 

ερωτήματά μας». 

 «Η έγκαιρη και άμεση επικοινωνία». 

 «Όλα καλά!!!» 

 «Ουσιαστική επικοινωνία». 

 «Προσπάθεια βελτίωσης». 

 «Συνεργασία». 

 «Συνεργασία, υποστήριξη, βοήθεια, κατανόηση». 

 «Υπάρχει άψογη συνεργασία». 

 

Αρνητικά σχόλια για τον ΟΠΕΚΑ 

 «Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία». 

 «Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία». 

 «Δεν μας πληροφορούν τους λόγους που καθυστερεί η έναρξη των γευμάτων και 

δεν είναι σε θέση να μας πληροφορήσουν πότε θα ξεκινήσουν τα γεύματα». 

 «Η συνεχής αναφορά αύξησης/μείωσης αριθμών γευμάτων ενώ διαπιστώνεται από 

τα δελτία». 

 «Πίεση χρόνου παράδοσης δικαιολογητικών, έγκαιρη πληροφόρηση έναρξης 

προγράμματος σε περίπτωση ενστάσεων». 
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Θετικά σχόλια για το Υπουργείο Παιδείας 

 «Άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματά μας». 

 «Άμεση επαφή και συνεννόηση». 

 «Αμεσότητα, ευγένεια, στήριξη, κατανόηση, εξεύρεση άμεσων λύσεων». 

 «Αποτελεσματικοί και άμεσοι». 

 «Άριστη επικοινωνία». 

 «Άριστη συνεργασία». 

 «Αρμονική συνεργασία». 

 «Είναι πολύ συνεργάσιμοι και εκτελούν σωστά το έργο τους».  

 «Επικοινωνία, υποστήριξη». 

 «Όλα καλά!!!» 

 «Ομαλή λειτουργία του προγράμματος». 

 «Όταν χρειάστηκε επικοινωνία ήταν άμεση η ανταπόκριση». 

 «Πολύ καλή συνεργασία». 

 «Προσπάθεια βελτίωσης». 

 «Συνεργασία». 

 «Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα για τρία 

συνεχόμενα σχολικά έτη».  

 

Αρνητικά σχόλια για το Υπουργείο Παιδείας 

 «Ανύπαρκτη. Δεν λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις μας για επέκταση των 

σχολικών γευμάτων». 

 «Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία». 

 «Δεν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθούν τα προβλήματα που 

προκύπτουν και έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερεί πολύ η έναρξη των 

γευμάτων σε πολλούς νομούς. Ακόμη γιατί δεν μερίμνησε να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες υποδομές και συνθήκες στις Σχολικές «Μονάδες για να λειτουργεί 
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ομαλά το πρόγραμμα. Επίσης στο ότι δεν φρόντισε να στελεχώσει τις Σχολικές 

Μονάδες με το κατάλληλο προσωπικό που θα αναλάμβανε την ομαλή 

υλοποίηση του προγράμματος». 

 «Δυσκολία επικοινωνίας». 

 «Δυσκολία επικοινωνίας». 

 «Δυσκολία στην τηλεφωνική επικοινωνία». 

 «Μη σαφής καθοδήγηση, έλλειψη στήριξης». 

 

Θετικά για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης 

 «Άμεση ανταπόκριση». 

 «Άμεση επαφή και συνεννόηση». 

 «Άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία». 

 «Ανταπόκριση στα ερωτήματα». 

 «Αποτελεσματική και γρήγορη συνεργασία». 

 «Αρμονική συνεργασία». 

 «Άρτια συνεργασία και σωστή υποστήριξη». 

 «Επινοήθηκε ένα πρόγραμμα που προσφέρει διεξόδους στα ολοήμερα τμήματα, 

οικογένειες χαμηλού οικονομικού επιπέδου, υγιεινή διατροφή». 

 «Καλή επικοινωνία». 

 «Όλα καλά!!!» 

 «Προσπάθεια βελτίωσης». 

 «Υποστήριξη, ενημέρωση, αμεσότητα». 

 

Αρνητικά για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης 

 «Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία». 
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 «Δεν ζητήθηκε η γνώμη μας για το μενού και τις προτάσεις τροποποίησής του, δεν 

ζητήθηκαν προτάσεις για βελτίωση του τρόπου επέκτασης του προγράμματος». 

Σε μια τελική ερώτηση ζητήθηκε από τους Συντονιστές να παραθέσουν τυχόν 

συμπληρωματικά σχόλια για το πρόγραμμα. Στα σχόλια αυτά επισημαίνονται η θετική 

άποψη για το πρόγραμμα, η πρόταση για επέκτασή του, η ανάγκη βελτίωσης των 

υποδομών των σχολείων για τη βέλτιστη λειτουργία του προγράμματος και οι ανάγκες 

βελτίωσης του προγράμματος ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Ακολουθούν 

τα αναλυτικά σχόλια. 

 

Συμπληρωματικά σχόλια σχετικά με το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»: 

 «Θα ήθελα να επεκταθεί σε όλους τους δήμους και να καθιερωθεί καθώς έτυχε 

μεγάλης ανταπόκρισης από την κοινωνία». 

 «Θα πρέπει να δημιουργηθούν τραπεζαρίες σε όλα τα σχολεία ώστε τα παιδιά να 

τρώνε σε κανονικά σκεύη και να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον από πλαστικά 

υπολείμματα. Θα πρέπει να προσληφθούν τραπεζοκόμοι για την καθαριότητα των 

τραπεζιών πριν και μετά το γεύμα. Τέλος θα πρέπει το γεύμα να δίνεται δωρεάν σε 

παιδιά που το έχουν ανάγκη ή οι γονείς των παιδιών που δεν αντιμετωπίζουν 

οικονομικά προβλήματα να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν έστω ένα συμβολικό 

ποσό». 

 «Θεωρώ πολύ θετικό το πρόγραμμα, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης».  

 «Καλό θα ήταν να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία».  

 «Να απλουστευτεί η γραφειοκρατική διαδικασία, να γίνονται αιφνιδιαστικοί 

έλεγχοι στις ανάδοχες εταιρίες και στις σχολικές μονάδες».  

 «Να γίνει το πρόγραμμα πιο ευέλικτο όσον αφορά στη συμμετοχή των σχολικών 

μονάδων». 

 «Να διαφοροποιείται το πρόγραμμα του εβδομαδιαίου προγράμματος ως προς τα 

γεύματα, περισσότερη ποικιλία φαγητών, περισσότερα φρούτα και να υπάρχει και 
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στα σχολεία η αντίστοιχη φόρμα υποβολής των παραστατικών ούτως ώστε να 

αποστέλλονται στον Συντονιστή ο οποίος να κάνει έλεγχο και αποστολή στον 

ΟΠΕΚΑ όλων αυτών, να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία του νομού».  

Σύνοψη – συμπεράσματα 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 

προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» από την πλευρά των Συντονιστών των Πρωτοβάθμιων 

Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας. Η αξιολόγηση από την πλευρά των Συντονιστών 

αφορά τη γενική αξιολόγηση του προγράμματος, την αξιολόγηση επιμέρους παραμέτρων 

του προγράμματος, τη συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα και θέματα 

που σχετίζονται με τον ρόλο και το έργο των Συντονιστών. Οι απαντήσεις των 

Συντονιστών προκύπτουν από «κλειστές» ερωτήσεις με προεπιλεγμένες πιθανές 

απαντήσεις και από «ανοιχτές» ερωτήσεις με τις οποίες καταγράφονται τα σχόλια των 

ερωτώμενων.  

 Η συμμετοχή των Συντονιστών στην παρούσα έρευνα ήταν υψηλή, παρότι 

προαιρετική.  Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε στο 65%, ένα αρκετά ικανοποιητικό 

ποσοστό. Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν ήταν επιμελώς συμπληρωμένες και με αρκετά 

σχόλια στις «ανοιχτές» ερωτήσεις. Το σύνολο των απαντήσεων ανέρχεται σε 30, συνεπώς 

είναι δυνατή η απεικόνιση των απαντήσεων σε πίνακες και γραφήματα, δεν είναι όμως 

επαρκής ο αριθμός των απαντήσεων αυτών για περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις.  

Ο βαθμός ανταπόκρισης γενικότερα, ο αριθμός των συμπληρωμένων απαντήσεων 

που δόθηκαν και τα λεπτομερή σχόλια που καταγράφηκαν δείχνουν την προθυμία των 

Συντονιστών να συμβάλουν στην αξιολόγηση του προγράμματος και να καταθέσουν τις 

προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράμματος.  Τα άτομα που έδωσαν τις 

απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία και 

στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν το πρόγραμμα και στις δύο προγραμματικές περιόδους 

του. Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις απαντήσεις τους.  
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Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων απαιτεί 

μεταξύ άλλων τη συνεργασία μεταξύ δύο Υπουργείων σε κεντρικό επίπεδο, τη συνεργασία 

μεταξύ επιμέρους φορέων, σχολείων και αναδόχων εταιρειών. Το θεσμικό πλαίσιο είναι 

αρκετά απαιτητικό λόγω της φύσης του προγράμματος και της ανάγκης διασφάλισης της 

υγείας των μαθητών αλλά και των πόρων που διατίθενται. Σε ένα τέτοιο αρκετά 

γραφειοκρατικό πρόγραμμα και με τη συμμετοχή αρκετών εμπλεκομένων συλλογικών 

φορέων και ατόμων είναι αναμενόμενο να εμφανίζονται και προβλήματα. Από την έρευνα 

των Συντονιστών φαίνεται ότι παρόλη την απαιτητική αυτή κατάσταση, το πρόγραμμα 

λειτουργεί όχι απλώς ικανοποιητικά αλλά ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Φαίνεται, επίσης, ότι 

υπάρχει συντονισμός και τα προβλήματα επιλύονται. Παράλληλα, διαφαίνονται και 

αρκετά περιθώρια βελτίωσης της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος.  

Από τους Συντονιστές προτείνονται ορισμένες οργανωτικές αλλαγές που αφορούν 

στην καθημερινότητα του προγράμματος και άλλες που αφορούν στη λειτουργία του 

προγράμματος γενικότερα. Προτείνονται αλλαγές για την επίλυση των γραφειοκρατικών 

ζητημάτων όπως η καλύτερη διαχείριση των ενστάσεων των αναδόχων ώστε να ξεκινά 

ενιαία το πρόγραμμα σε όλη τη χώρα. Επισημαίνεται η ανάγκη συστηματοποίησης – 

αυτοματοποίησης των διαδικασιών, για παράδειγμα, με τη δημιουργία ψηφιακής 

πλατφόρμας για τα παραστατικά και την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 

Η μείωση της γραφειοκρατίας θα μπορούσε να επιτευχθεί, όπως προτείνεται, και με την 

απλοποίηση των διαδικασιών, με την υιοθέτηση παράλληλα αιφνιδιαστικών ελέγχων σε 

σχολεία και αναδόχους, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των γευμάτων.  

Σημειώνονται ορισμένα προβλήματα στη λειτουργία επιμέρους παραμέτρων του 

προγράμματος. Μια από αυτές τις παραμέτρους είναι η συσκευασία, για την οποία αφενός 

καταγράφονται ορισμένα προβλήματα και αφετέρου δημιουργεί μεγάλο όγκο σκουπιδιών. 

Παρατηρήσεις γίνονται και για το διαιτολόγιο. Σημειώνεται η ανάγκη προσαρμογών για 

την επίτευξη μεγαλύτερη ποικιλίας, άρα και ελκυστικότητας του προγράμματος και 

βελτιώσεις σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των σιτιζόμενων.  
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Η έλλειψη αρνητικών σχολίων για τους Αναδόχους σχετικά με την ποιότητα των 

γευμάτων δείχνει ότι υπήρξαν οι κατάλληλες δικλείδες στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση του προγράμματος ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία των Αναδόχων 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν τέτοια προβλήματα. Σημειώνεται επίσης καλή επικοινωνία και 

συνεργασία μαζί τους.   

Από τους Συντονιστές προτείνεται να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η σπατάλη 

γευμάτων και πόρων. Συγκεκριμένα, προτείνεται να δίνονται τα γεύματα με οικονομικά 

κριτήρια και να διακόπτεται η συμμετοχή όταν τα παιδιά δεν επιθυμούν τη συμμετοχή 

τους ή όταν παίρνουν επιλεκτικά τα γεύματα που τους παρέχονται.   

Υπογραμμίζεται ότι είναι αναγκαία η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στα 

σχολεία. Προτείνεται η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και η πρόσληψη τραπεζοκόμων 

για τη σίτιση των μαθητών. Επισημαίνεται ότι δημιουργούνται προβλήματα στους 

δασκάλους με την πρόσθετη λειτουργία του ελέγχου της ποιότητας των γευμάτων και της 

σίτισης των μαθητών.  

Παρά τις αναγκαίες βελτιώσεις, η γενικευμένη άποψη των Συντονιστών είναι πολύ 

θετική για όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα, για τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

του και για την εξέλιξη αυτού. Μάλιστα προτείνεται ότι λόγω της σημαντικότητας του 

προγράμματος αυτού θα πρέπει να επεκταθεί σε χωρικό επίπεδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 



Εισαγωγικό Σημείωμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» - Έρευνα συντονιστών - q1

Όπως γνωρίζετε, εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικά
Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε μαθητές και μαθήτριες σε
Δημοτικά σχολεία της χώρας, με τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην παρούσα φάση, προβαίνει στην
Αξιολόγηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σχολικού έτους 2017-2018 & 2018-2019,
προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα καθώς και για να ανιχνευτούν
αδυναμίες ή/και αστοχίες του προγράμματος, ώστε να διορθωθούν σε μελλοντικό στάδιο εφαρμογής
του. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) έχει ως αποστολή να
υποστηρίζει τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές. Στο πλαίσιο
αυτό τού έχει ανατεθεί η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με το υπ. αρ. πρωτ. Φ15/145899/158850/Δ1 έχει εγκρίνει τα προτεινόμενα εργαλεία,
μεθόδους και τεχνικές για τα μέλη της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο της αξιολόγησης του
προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες και  για την συμπλήρωσή του
θα χρειαστείτε περίπου 7 λεπτά. Αφορά τόσο στην προηγούμενη περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος (σχολικό έτος 2017-2018),  όσο και στην τρέχουσα περίοδο (σχολικό έτος 2018-2019).
Καλείστε να το απαντήσετε αναλόγως της περιόδου που διατελέσατε Συντονιστής ή Συντονίστρια
μέσω της πλατφόρμας Surveymonkey, η οποία διασφαλίζει την ανωνυμία σας ενώ ταυτόχρονα σας
παρέχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων/διορθώσεων των απαντήσεων σας πριν την τελική αποστολή
του από εσάς. Όλο το υλικό που θα συλλεχθεί, θα αναλυθεί από την αρμόδια ομάδα του ΕΙΕΑΔ που
δεσμεύεται για την εμπιστευτικότητά του και την χρήση του αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες
αξιολόγησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα διαγραφούν με τη
λήξη της έρευνας και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Σας παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε στα τηλέφωνα: 210-2120747 / 6936 691652 (Κωνσταντίνα
Μπασκόζου) ή 210-2120735 / 6937 303236  (Ολυμπία Καμινιώτη).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ολυμπία Καμινιώτη,
Δ/ντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων - ΕΙΕΑΔ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Προσωπικά Χαρακτηριστικά 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» - Έρευνα συντονιστών - q1

1. Φύλο:*

Άνδρας 

Γυναίκα

2. Ηλικία:*

3. Πόσα έτη εργάζεστε στην παρούσα Πρωτοβάθμια Δ/νση Εκπαίδευσης;*

4. Συμμετείχατε ως Συντονιστής/τρια στην υλοποίηση του προγράμματος, κατά το σχολικό έτος: *

Μόνο το 2017-2018

Μόνο το 2018-2019

Τόσο το 2017-2018 όσο και το 2018-2019
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Γενική Αξιολόγηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» - Έρευνα συντονιστών - q1

 (1) Πολύ αρνητική/ό (2) Αρνητική/ό (3) Μέτρια/ό (4) Θετική/ό (5) Πολύ θετική/ό

Συνολική αξιολόγηση

Διαιτολόγιο ημερήσιου
προγράμματος

Διαιτολόγιο ανά εξάμηνο

Ποσότητα γεύματος

Διαδικασία συσκευασίας

Διαδικασία μεταφοράς

Επικοινωνία με
αρμόδιους φορείς

Αποδοχή του
προγράμματος από τη
σχολική κοινότητα

Νομοθετικό πλαίσιο που
περιγράφει το έργο σας

5. Παρακαλούμε, αξιολογείστε συνολικά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» και ορισμένα επιμέρους
χαρακτηριστικά του προγράμματος χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 αντιστοιχεί
στην πιο αρνητική βαθμολογία και το 5 στην πιο θετική βαθμολογία.

*
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ειδικά θέματα του έργου σας σχετικά με το πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» - Έρευνα συντονιστών - q1

6. Πόσες ώρες ασχολείστε κατά μέσο όρο την εβδομάδα για το πρόγραμμα των "Σχολικών Γευμάτων";*

7. Παραλαμβάνετε σε εβδομαδιαία βάση τα εβδομαδιαία πρακτικά και τα σχετικά παραστατικά από τις
επιτροπές παραλαβής των σχολικών μονάδων; Αν όχι, παρακαλούμε υπολογίστε το ποσοστό των σχολικών
μονάδων που δεν ανταποκρίνονται εμπρόθεσμα στην αποστολή των πρακτικών και των σχετικών
παραστατικών.

*

8. Κατά τον έλεγχο που διενεργείτε, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, των εβδομαδιαίων πρακτικών
και των σχετικών παραστατικών που αποστέλλονται από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων,
διαπιστώνετε πως αυτά είναι πλήρη και ορθά; Αν όχι, παρακαλούμε, υπολογίστε το ποσοστό των σχολικών
μονάδων που δεν ανταποκρίνονται ορθά και απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση ή διόρθωση εκ μέρους τους
των εν λόγω πρακτικών ή/και παραστατικών.

*

Εάν δεν επαρκεί, πόσος χρόνος θεωρείτε ότι απαιτείται;

9. Παρακαλούμε αξιολογείστε σε ποιον βαθμό επαρκεί το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για την συγκέντρωση
και τον έλεγχο των πρακτικών και των σχετικών παραστατικών των σχολικών μονάδων.

*

Επαρκεί

Δεν επαρκεί

10. Συγκρίνοντας το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του σχολικού έτους 2018-2019 με το
αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του σχολικού έτους 2017-2018 θεωρείτε πως:

*

Το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος 2018-2019 σε σχέση με αυτό του 2017-2018 έχει βελτιωθεί

Το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος 2018-2019 σε σχέση με αυτό του 2017-2018 παραμένει το ίδιο

Το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος 2018-2019 σε σχέση με αυτό του 2017-2018 έχει χειροτερέψει

Αδυνατώ να συγκρίνω γιατί γνωρίζω μόνο το θεσμικό πλαίσιο της μιας μόνο περιόδου που συντόνιζα
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Αν ναι, τι είδους;

11. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό το πρόγραμμα και
αν ναι, τι είδους;

*

Όχι

Ναι
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» - Έρευνα συντονιστών - q1

 (1) Πολύ
προβληματική

(2)
Προβληματική (3) Μέτρια

(4)
Εποικοδομητική

(5) Πολύ
εποικοδομητική

(99) Δεν ισχύει
αυτό στην

περίπτωσή μου

Συνεργασία με τις
Επιτροπές Παραλαβής
των Σχολικών Μονάδων

Συνεργασία με τους
Αναδόχους παρασκευής
και προμήθειας των
γευμάτων

Συνεργασία με την
Διεύθυνση Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής του
Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών
Υποθέσεων (σχολικό
έτος 2017-2018)

Συνεργασία με την
Διεύθυνση
Οικογενειακών
Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
(σχολικό έτος 2018-
2019)

Συνεργασία με την
αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων

12. Παρακαλούμε αξιολογείστε τη συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα σε μια κλίμακα
από το 1 έως το 5, όπου το 1 χαρακτηρίζει την πολύ προβληματική συνεργασία, το 2 την προβληματική
συνεργασία, το 3 την ούτε προβληματική/ούτε εποικοδομητική συνεργασία, το 4 την εποικοδομητική
συνεργασία και το 5 την πολύ εποικοδομητική συνεργασία.

*
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Αρνητικά

Θετικά

Εάν έχετε διατελέσει
Συντονιστής/τρια και στις
δύο σχολικές περιόδους,
διαπιστώνετε αλλαγές στη
συνεργασία σας με
τις Επιτροπές Παραλαβής
των Σχολικών Μονάδων
(βελτίωση-στασιμότητα-
χειροτέρευση, κ.λπ)?

13. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με τις
Επιτροπές Παραλαβής των Σχολικών Μονάδων:

*

Αρνητικά

Θετικά

Εάν έχετε διατελέσει
Συντονιστής/τρια και στις
δύο σχολικές περιόδους,
διαπιστώνετε αλλαγές στη
συνεργασία σας
με Αναδόχους
παρασκευής κι προμήθειας
των γευμάτων (βελτίωση-
στασιμότητα-χειροτέρευση,
κ.λπ);

14. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με τους
Αναδόχους παρασκευής και προμήθειας των γευμάτων:

*

Αρνητικά

Θετικά

Δεν ισχύει για εμένα,
συντόνιζα μόνο το σχολικό
έτος 2017-2018

15. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με την
Δ/νση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ:

*
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Αρνητικά

Θετικά

Εάν έχετε διατελέσει
Συντονιστής/τρια και στις
δύο σχολικές περιόδους,
διαπιστώνετε αλλαγές στη
συνεργασία σας με την
αρμόδια Δ/νση του
Υπουργείου Παιδείας
(βελτίωση-στασιμότητα-
χειροτέρευση, κ.λπ);

16. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με την
αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

*

Αρνητικά

Θετικά

Δεν ισχύει για εμένα,
συντονίζω μόνο το σχολικό
έτος 2018-2019

17. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια ήταν τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με την
Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

*

18. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο συμπληρωματικό σχόλιο σχετικά με το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα";*
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	Question Title
	* 9. Παρακαλούμε αξιολογείστε σε ποιον βαθμό επαρκεί το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των πρακτικών και των σχετικών παραστατικών των σχολικών μονάδων.

	Question Title
	* 10. Συγκρίνοντας το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του σχολικού έτους 2018-2019 με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του σχολικού έτους 2017-2018 θεωρείτε πως:

	Question Title
	* 11. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό το πρόγραμμα και αν ναι, τι είδους;
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	ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς
	Question Title
	* 12. Παρακαλούμε αξιολογείστε τη συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 χαρακτηρίζει την πολύ προβληματική συνεργασία, το 2 την προβληματική συνεργασία, το 3 την ούτε προβληματική/ούτε εποικοδομητική συνεργασία, το 4 την εποικοδομητική συνεργασία και το 5 την πολύ εποικοδομητική συνεργασία.

	Question Title
	* 13. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με τις Επιτροπές Παραλαβής των Σχολικών Μονάδων:

	Question Title
	* 14. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με τους Αναδόχους παρασκευής και προμήθειας των γευμάτων:

	Question Title
	* 15. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με την Δ/νση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ:

	Question Title
	* 16. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια είναι τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

	Question Title
	* 17. Παρακαλούμε αναφέρετε ποια ήταν τα κυριότερα αρνητικά και θετικά στοιχεία στη συνεργασία σας με την Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

	Question Title
	* 18. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο συμπληρωματικό σχόλιο σχετικά με το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα";




	278490547: 
	278491086: 
	278428011: 
	278429385: 
	278430182: 
	278431751_other: 
	278448139_other: 
	278459213_1874446054: 
	278459213_1874446055: 
	278459213_1874594354: 
	278459414_1874447056: 
	278459414_1874447057: 
	278459414_1874599449: 
	278460169_1874451781: 
	278460169_1874451782: 
	278460169_1874567994: 
	278460673_1874454518: 
	278460673_1874454519: 
	278460673_1874603777: 
	278461473_1874459690: 
	278461473_1874459691: 
	278461473_1874570009: 
	278449002: 


